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1. Apresentação 

O presente relatório, de responsabilidade da Superintendência de Auditoria 

Interna da Dataprev, foi elaborado em conformidade com o estabelecido na Instrução 

Normativa SFC/CGU nº 5, de 27/08/2021, e apresenta o relato das atividades e dos 

trabalhos executados pela Auditoria Interna no exercício de 2021, em consonância com 

o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2021, sendo encaminhado para 

conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário e apreciação do Conselho de 

Administração da Dataprev e, em seguida, disponibilizado à Secretaria Federal de 

Controle Interno (SFC/CGU), bem como no sítio da Dataprev.  

2. Introdução 

2.1 Apresentação da empresa  

A Dataprev S.A é uma empresa pública sob forma de sociedade por ações de 

capital fechado, vinculada ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica de 

direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, criada pela 

Lei nº 6.125, de 04/11/1974, teve seu primeiro estatuto aprovado pelo Decreto nº 

75.463, de 10/03/1975, sendo instalada pela Portaria Ministerial nº 189, de 18/04/1975, 

com uma composição acionária de 51% (cinquenta e um por cento) da União e 49% 

(quarenta e nove por cento) do INSS.   

Com a edição da Lei nº 13.341, de 29/09/2016, publicada no DOU de 30/09/2016, 

que alterou a organização da Presidência da República e dos Ministérios a então 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, que era vinculada ao 

Ministério da Previdência Social, passou a chamar-se Empresa de Tecnologia e 

Informações da Previdência e vincular-se ao Ministério da Fazenda, atual Ministério da 

Economia. 

O principal negócio da Dataprev é fornecer ao Estado brasileiro serviços de 

tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento e eficiência das 

políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas à previdência, 

economia, trabalho e emprego e desenvolvimento social.  

A Dataprev tem sede em Brasília e possui Unidades de Desenvolvimento de 

Sistemas em 5 (cinco) estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e 3 (três) Data Centers, localizados 

no Distrito Federal, Rio de Janeiro e em São Paulo, projetados para promover a alta 

disponibilidade e a segurança dos sistemas.  
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A Dataprev é referência no processamento e no tratamento de grandes volumes 

de dados. Guarda e faz a gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 

que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadorias 

ou salário-maternidade; processamento dos dados dos principais programas de 

assistência, renda e emprego do Governo Federal – Auxílio Emergencial, Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda-BEm e Lei Aldir Blanc de 

Emergência Cultural; processa o pagamento mensal de benefícios previdenciários; é 

responsável pela aplicação on-line, que faz a liberação de seguro-desemprego; 

processa as informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e responde pelas 

funcionalidades dos programas disponíveis nas estações de trabalho da maior rede de 

atendimento público do país, somadas as Agências da Previdência Social aos postos 

do Sistema Nacional do Emprego (Sine).  

Assim, com a missão de promover soluções digitais para o exercício da 

cidadania, o desafio desta estatal é aprimorar a gestão das informações dos serviços 

públicos oferecidos diretamente ao cidadão brasileiro, tornando o acesso da sociedade 

mais simples e ágil. Com seu fortalecimento institucional e apoio de gestão, a empresa 

pode fortalecer seus processos de trabalho e sistemas de informação de forma a 

ampliar a efetividade de controles internos, propiciando benefícios de grande ordem 

ao Estado brasileiro. 

 2.2 Auditoria Interna da DATAPREV 

A atividade de Auditoria Interna é exercida por unidade própria, a 

Superintendência de Auditoria Interna - SUAU constitui-se em uma atividade 

independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da empresa, no 

acompanhamento da execução dos programas de governo, com os objetivos de 

comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do 

gerenciamento no exercício de suas competências.  

Atua com vinculação hierárquica ao Conselho de Administração nos termos do 

art. 15, § 3º, do Decreto nº 3.591, de 06/09/2000 e Lei nº 13.303/2016, recebendo apoio 

administrativo da Presidência da Dataprev, da orientação normativa e supervisão técnica 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, de acordo com o caput do 

artigo 15, do Decreto nº 3.591/2000 e Lei nº 13.303/2016 e, conforme art. 64 do Estatuto 

Social da Dataprev, aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 

de fevereiro de 2021. Também atua sob a supervisão do Comitê de Auditoria Estatutário 

– COAUD, órgão de assessoramento direto ao Conselho de Administração.  

A Superintendência de Auditoria Interna (SUAU) apresenta a seguinte estrutura: 

Coordenação-Geral de Auditoria Interna (CGAU), que conta com as Coordenações de 
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Auditoria Administrativa e Financeira (COAF), Coordenação de Auditoria Operacional e 

TI (COTI) e a Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação (COQI).   

A atual estrutura da Auditoria Interna permitiu a execução das suas atribuições, 

que consistem em trabalhos de exame e avaliação de atividades de tecnologia da 

informação, contábeis/financeiras e em diferentes segmentos administrativos da 

organização, em consonância com o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna 

(PAINT/2021).  

As diretrizes e os procedimentos para o exercício das atividades gerais de 

Auditoria Interna estão estabelecidos no Manual da Auditoria Interna – Versão 1.0, 

aprovado pela Resolução CADM 007/2021 do Conselho de Administração, sendo que 

a metodologia utilizada pela Auditoria Interna está em consonância com o Manual de 

Orientações Técnicas - MOT/2017.  

Considerando a extinção do contrato com o fornecedor de solução tecnológica 

do sistema de automação da auditoria interna (AAF), a Superintendência de Auditoria 

Interna (SUAU) iniciou nos setores competentes da Dataprev, ainda em 2019, processo 

de aquisição de uma nova solução de auditoria interna, resultando no Pregão 

Eletrônico nº 685/2020. Com a não conclusão do processo de aquisição antes do 

término do contrato em vigor, em novembro de 2020, a SUAU, sob supervisão do 

Comitê de Auditoria Estatutário, optou pelo desenvolvimento interno, através do seu 

próprio corpo funcional, com a utilização de ferramentas colaborativas da Microsoft 

(Microsoft Office SharePoint Online/TEAMS) já disponíveis na empresa e até então vem 

utilizando para os registros dos trabalhos de auditoria. 

No que diz às etapas do processo de gestão de auditorias internas, o 

planejamento dos trabalhos individuais de auditoria, a execução, englobando toda 

documentação de suporte aos exames de auditoria, bem como os relatórios finais de 

auditoria, para comunicação dos resultados às Unidades Auditadas, estão sendo 

executados e registrados na ferramenta Microsoft Office SharePoint Online/TEAMS, 

enquanto que a etapa de monitoramento, a fim de não haver descontinuidade no 

controle das recomendações, foram migradas e estão sendo acompanhadas pela 

equipe de Auditoria Interna, por meio do sistema e-AUD, disponibilizado pela CGU, 

com os dados do e-AUD sendo extraídos, processados e disponibilizados nos painéis 

gerenciais (BI) desenvolvidos e mantidos pela Equipe de Auditoria Interna. 

Quando da elaboração desse RAINT, a contratação da nova ferramenta já havia 

sido concluída, porém a sua implantação estava em andamento, com muitas 

intercorrências técnicas e atrasos no cronograma do projeto, dificultando a 
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implantação da solução nos prazos originalmente estabelecido no Termo de 

Referência.   

No que concerne às atribuições da Auditoria Interna, consta no Manual de 

Atribuições da Dataprev, detalhadamente, os objetivos e as principais atribuições de 

cada coordenação da auditoria, delineando o âmbito de atuação de cada parte 

componente da estrutura organizacional da SUAU. 

A equipe de Auditoria Interna conta, até a presente data, com 23 (vinte e três) 

profissionais distribuídos nas seguintes atribuições: 5 (cinco) gestores e 18 (dezoito) 

empregados com diferentes perfis de formação acadêmica, dos quais 01 (um) realiza 

atividades de assessoria, 01 (um) realiza atividades administrativas, 03 (três) atividades 

de monitoramento, melhoria da qualidade e inovação, os demais estão alocados na 

Coordenação de Auditoria Operacional e TI e Coordenação de Auditoria Administrativa 

e Financeira. 

Quadro 01 - Resumo da estrutura e distribuição da atual equipe da Auditoria Interna   

CARGOS/FUNÇÃO SUAU CGAU COAF COQI COTI Total 

Analistas   - 2 2 3 6 13 

Superintendente 1 - - - - 1 

Coordenadores - 1 1 1 1 4 

Assessor 1 - - - - 1 

Líderes de Equipe - - 1 - 3 4 

Total da equipe  

(incluindo coordenador)  
2 3 4 4 10 23 

  

Figura 01 - Organograma da Auditoria Interna 

 

 

COTI COQI 

SUAU 

COAF 

CGAU 
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A Auditoria Interna da Dataprev conta com uma estrutura composta por uma 

Superintendência, uma Coordenação Geral e três Coordenações subordinadas.  

 

3. Quadro Demonstrativo do Quantitativo de Trabalhos de 

Auditoria Interna conforme o PAINT, finalizados, não 

concluídos e não realizados 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021) 

 O demonstrativo da execução das ações de auditoria interna referentes ao 

PAINT/2021 contendo o detalhamento dos trabalhos realizados, não concluídos e não 

realizados, estão evidenciados no ANEXO I, deste Relatório. 

Na elaboração do PAINT 2021 foram elencados na Matriz de Riscos ações de 

auditoria, dentre as possíveis de serem auditadas, identificadas a partir da legislação a 

qual a empresa está submetida, plano estratégico da empresa e riscos identificados e 

validados em reuniões com os gestores da auditoria interna, sendo, ao final, aprovadas 

pelo Comitê de Auditoria Estatutário, CGU e Conselho de Administração da Dataprev. 

Considerando a capacidade operacional da auditoria interna foram selecionados 

34 (trinta e quatro) trabalhos identificados como de maior impacto na matriz de riscos 

da auditoria, ficando as outras auditorias a serem realizadas a partir de eventual 

disponibilidade/necessidade no decorrer do exercício. 

Dos 34 (trinta e quatro) trabalhos selecionados, 22 (vinte e dois) trabalhos foram 

atribuídos à Coordenação de Auditoria Operacional e TI - COTI e 09 (nove) trabalhos 

atribuídos à Coordenação de Auditoria Administrativa e Financeira – COAF e 03 (três) 

trabalhos atribuídos à Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação - COQI. 

Superando as restrições iniciais do trabalho remoto e a pandemia COVID-19, a 

equipe de auditoria surpreendeu em dedicação e determinação na realização da sua 

missão institucional, razão pela qual, no decorrer do exercício foram acrescentadas 04 

(quatro) auditorias Extra-PAINT, com o objetivo de atender às demandas da gestão e 

colegiados da Dataprev, tais como Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria Estatutário, 

tendo sido realizados, no total, 38 (trinta e oito) trabalhos no exercício de 2021. 

4. Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT não 

realizados, com as justificativas para a sua não execução 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021) 

 Todos os 34 (trinta e quatro) trabalhos planejados no PAINT/2021 foram 

executados e constam no ANEXO I deste relatório. 
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5. Demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria 

interna realizados sem previsão no PAINT 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021) 

 No exercício de 2021 foram realizados 04 (quatro) trabalhos de auditoria interna 

sem previsão no PAINT. Consta no Anexo II o demonstrativo do quantitativo, descrição 

e situação dos trabalhos de auditoria interna realizados Extra-PAINT. 

6. Quantitativo de recomendações emitidas e implementadas 

no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos 

pela gestão, as vincendas, e as não implementadas com prazo 

expirado na data de elaboração do RAINT 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021)  

A Auditoria Interna realizou o acompanhamento das recomendações e das 

determinações emitidas nos exercícios pelo TCU, as recomendações emitidas pela CGU 

e pela própria Auditoria Interna.   

Por razões metodológicas as recomendações acompanhadas pela Auditoria 

Interna são classificadas como: concluída, em execução e vencidas, onde: 

• Concluída - é a classificação para toda recomendação atendida pela área 

responsável pela demanda; 

• Em execução - é a classificação para toda recomendação que se encontra 

dentro do prazo de atendimento, cujo tratamento pela área responsável pela 

demanda ainda não foi carregada no sistema de auditoria e avaliada pela 

unidade de Auditoria Interna; 

• Vencida - é a classificação para toda recomendação que se encontra fora do 

prazo de atendimento, cujo tratamento pela área responsável pela demanda 

ainda não foi registrado no sistema de auditoria e encaminhada para avaliação 

pela unidade de Auditoria Interna. 

Durante o exercício de 2021 foram implementadas 78 (setenta e oito) 

recomendações endereçadas pela Auditoria Interna e 11 (onze) recomendações 

endereçadas pelos Órgãos de Controle, totalizado 89 (oitenta e nove) implementações 

plenamente concluídas no exercício.   
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Ainda no exercício de 2021 foram geradas 93 (noventa e três) recomendações 

para a Dataprev, sendo 75 (setenta e cinco) geradas pela Auditoria Interna e 21 (vinte e 

uma) geradas pela Controladoria-Geral da União (CGU).   

O estoque de recomendações em atendimento, em 31/12/2021, foi de 82 (oitenta 

e duas) recomendações. 

 7. Descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução 

dos serviços de auditoria 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021)  

Os fatos abaixo listados, de natureza administrativa ou organizacional, 

influenciaram a execução das atividades da Auditoria Interna: 

7.1 Impactos Positivos  

• Captação de novos recursos para o quadro funcional da Auditoria Interna; 

• Prêmio IIA-MAY Brasil da Auditoria Interna da Dataprev; 

• Institucionalização da sistemática de contabilização de benefícios financeiros 

e não financeiros provenientes da atuação da Auditoria Interna – 

CN/002/SUAU/2021; 

• Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos painéis gerenciais (Business 

Intelligence); 

• Reuniões periódicas com o Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, 

ocasiões que são apresentados e discutidos os relatórios e informações 

produzidas pela SUAU; 

• Operacionalização de sistemática de emissão de boletim semanal follow-up, 

para acompanhamento das recomendações de auditoria; 

• Institucionalização do Manual de Auditoria Interna – Versão 1.0 (Resolução 

CADM/007/2021; 

• Institucionalização do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da 

Auditoria Interna – CN/003/SUAU/2021; 

• Utilização de ferramentas de colaboração, da Microsoft, disponibilizadas pela 

TI Interna, que proporcionaram maior proximidade e tempestividade, tanto 

para troca de conhecimentos entre a equipe da auditoria como pela obtenção 

de informações e documentos junto aos auditados; 
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• Processo de gestão de auditorias internas padronizado e publicado na Cadeia 

de Valor da Empresa, com aferição periódica de indicadores e reporte mensal 

de desempenho (eficácia e eficiência) para gestão da Dataprev; 

• Integração de toda equipe com a realização de reuniões semanais de todo o 

time da Auditoria e encontros setoriais das Coordenações com suas equipes, 

tendo sido um case de sucesso destacado pela Consultoria HSM.   

7.2 Impactos Negativos  

• Limitação das capacitações previstas e aprovadas para o exercício por conta 

da pandemia (COVID-19) e trâmites processuais de compras da Empresa; 

• Dificuldades no processo de captação interna para reposição de recursos; 

• Impossibilidade de realização de treinamentos presenciais que não foram 

fornecidos em treinamentos remoto (Ensino à Distância - EaD); 

• Intercorrências no projeto de implantação da nova solução de auditoria 

interna. 

8. Demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com 

indicação do quantitativo de auditores capacitados, carga 

horária e temas 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021)  

Dos 21 (vinte e um) treinamentos previstos no Plano de Capacitação 2021, 06 

(seis) foram realizados conforme o planejado e 01 (um) executado em versão anterior 

ao que foi requisitado pela Auditoria Interna, pela falta de disponibilidade das novas 

versões em plataforma EAD, quais sejam:  

• Curso IA-CM - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna – 03 (três) 

colaboradores da COQI; 

• ITIL V4 FOUNDATION – 01 (um) colaborador da COTI, 01 (um) colaborador da 

COQI, 01 (um) colaborador da SUAU; 

• COBIT 2019 Foundation (Previsto versão 2019 e realizado COBIT 5) – 01 (um) 

colaborador da COQI e 01 (um) colaborador da COTI; 

• Inteligência Artificial - 01 (um) colaborador da COQI e 02 (dois) colaboradores 

da COTI; 

• Formação de Especialista em Controles Internos – CICS – 01 (um) colaborador 

da COQI. 
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• Auditoria em Folha de Pagamento – 01 (um) colaborador da COAF e 01 (um) 

colaborador da COTI; 

Destaca-se, que em 2021 houve uma limitação das capacitações previstas e 

aprovadas para o exercício por conta da pandemia – COVID-19, com a impossibilidade 

de realização de treinamentos presenciais que não foram fornecidos na modalidade de 

Ensino à Distância – EaD. 

Outro fator que prejudicou a execução dos treinamentos voltados para os 

aspectos contábeis, tributários e fiscais foram que as capacitações não foram 

consideradas como prioritárias no Plano de Estratégico da Empresa, uma vez que não 

fizeram parte do Plano de Ação. 

Ressalta-se que a Empresa realizou cursos obrigatórios para todos os 

colaboradores, abordando as seguintes disciplinas: 

• Ética e Serviço Público – 20 (vinte) horas; 

• Trilha Mandatória de Segurança e Privacidade – 01 (uma) hora. 

Ademais, no caso dos gestores, a Empresa realizou 01 (um) curso obrigatório de 

Jornada da Liderança – Gestão de Equipes para Alta Performance, com carga horária de 

10 (dez) horas. 

No tocante aos treinamentos realizados na modalidade EaD, destaca-se os cursos 

gratuitos ofertados pela CGU e ENAP, tendo sido executadas as seguintes capacitações: 

• Contabilização de Benefícios (ENAP) – Todos 23 (vinte e três) membros da 

auditoria interna; 

• IA-CM - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (CGU) – 03 (três) 

colaboradores da COQI; 

• Gestão de Riscos e Controles Internos (CGU) – 03 (três) colaboradores da COTI, 

01 (um) colaborador da COAF e 01 (um) colaborador da COQI; 

• Planilha de Custos em Serviços Terceirizados (CGU) – 03 (três) colaboradores 

da COTI; 

• Novo Referencial Técnico da Auditoria Interna Governamental – MOT (CGU) – 

02 (dois) colaboradores da COQI, 01 (um) colaborador da COTI e 01 (um) 

colaborador da COAF; 

• Elaboração de Relatórios de Auditoria (ENAP) – 01 (um) colaborador da COQI 

e 01 (um) colaborador da COTI; 
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• Técnicas de Auditoria Interna Governamental (ENAP) – 03 (três) colaboradores 

da COTI;  

• Auditoria e Controle para Estatais (ENAP) – 01 (um) colaborador da COTI. 

No quadro abaixo consta o demonstrativo de ações de capacitações realizadas, 

com indicação do quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas (por 

categorias). A média de horas, por empregado, contabilizada no exercício de 2021 foi 

de 73 (setenta e três) horas.  

Quadro 02 – Capacitações da unidade de auditoria interna, iniciadas e concluídas em 

2021 

 

9. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos 

processos de governança, de gerenciamento de risco e de 

controles internos do órgão ou da entidade, com base nos 

trabalhos realizados 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021) 

Considerando os trabalhos de auditoria realizados no exercício de 2021, foram 

identificadas falhas operacionais nos segmentos examinados (contábil/financeiro, 

governança, pessoas, compras, gestão de contratos e TIC).   

Durante o exercício de 2021, a Coordenação de Auditoria Administrativa e 

Financeira - COAF, através de 10 (dez) trabalhos de auditora, identificou 123 (cento e 

vinte e três) achados, sendo 88 (oitenta e oito) de conformidades e 35 (trinta e cinco) de 
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não conformidades. Sobre as não conformidades identificadas, apresentamos 

recomendações que geraram planos de ações e orientações para o fortalecimento dos 

controles e, quando necessário, para as correções dos saldos contábeis. Dentre os 

achados que se apresentaram desconformes, houve ações de regularizações de forma 

tempestiva pelas áreas gestoras, durante o exercício de 2021, para 28 (vinte e oito) 

destes, restando 7 (sete) a serem implementadas conforme prazos estabelecidos. De 

modo que ao final do exercício consideramos os resultados satisfatórios de controles 

internos, bases para o preparo das demonstrações financeiras. 

Das 25 (vinte e cinco) ações de controle realizadas pela Coordenação de Auditoria 

Operacional e TI - COTI, identificaram-se 30 (trinta) achados não conformes, que 

geraram 32 (trinta e duas) recomendações, das quais 11 (onze) foram implementadas 

pelas áreas gestoras durante o exercício de 2021, e as 21 (vinte e uma) restantes estão 

em tratamento nos prazos acordados com os gestores. 

Algumas constatações identificadas nas auditorias da COAF e COTI se destacam 

como relevantes, dentre as quais: fragilidades no processo dos controles internos, na 

gestão de gerenciamento de incidentes, no processo de gerenciamento de acessos, no 

processo de gerenciamento de configuração, no processo de monitoramento da 

conformidade tecnológica, das obrigações da empresa sobre o E-social, folha de 

pagamento, falhas em processos de contratação, na gestão de serviços de TIC e nos 

processos internos da Dataprev que têm como repercussão o descumprimento de 

normativos internos, contábeis e da legislação fiscal, riscos de autuações fiscal, dentre 

outros. O detalhamento das constatações identificadas pela Auditoria Interna pode ser 

observado no ANEXO II deste Relatório. 

 Para alguns achados de auditoria, as providências e correções foram adotadas 

ainda durante a execução do trabalho, em outros casos foram identificadas 

oportunidades de melhoria ou indicadas correções e prazos que compuseram os Planos 

de Ação. As ações mitigadoras/saneadoras recomendadas pela Auditoria Interna foram 

apresentadas e discutidas com os gestores previamente à formalização dos Relatórios 

de Auditoria. Parte destas recomendações foram atendidas pelos gestores ainda no 

exercício de 2021 e outras encontram-se em andamento. 

10. Quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros 

e do quantitativo dos benefícios não financeiros auferidos em 

decorrência da atuação da UAIG ao longo do exercício 

Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa SFC/CGU n° 10, de 28 de 

abril de 2020, a Dataprev regulamentou a Sistemática de Apuração e Registro dos 

Benefícios Financeiros e Não Financeiros, a partir da Comunicação Normativa 
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CN/SUAU/002/2021. A operacionalização da sistemática foi refletida no Plano de Ação 

2021, Programa de Governança Corporativa e Integridade, resultado 03.04.11 - Instituir 

a Sistemática de Contabilização dos Benefícios das Atividades da Auditoria Interna. 

De acordo com a Instrução Normativa SFC/CGU n° 10, de 28 de abril de 2020, os 

benefícios devem ser mensurados a partir da implementação das ações pelas áreas 

gestoras, assim, a Auditoria Interna identificou a implementação de 48 (quarenta e oito) 

ações pela gestão, no período de 07/01/2021 a 12/08/2021, promovendo a categorização, 

segundo a Instrução Normativa SFC/CGU n° 10/2020 e endereçando aos respectivos 

membros da Alta Gestão para as suas avaliações e reconhecimento, segundo o processo 

definido na supracitada Instrução Normativa.  

No quadro abaixo foram consolidados os benefícios financeiros e não financeiros 

potenciais do escopo de atuação do exercício de 2021, por Diretoria, tendo sido incluído 

também os benefícios relacionados à Sociedade de Previdência Complementar da 

Dataprev - Prevdata. 

Quadro 03 – Demonstrativo dos benefícios potenciais apurados em 2021 

 

Os relatórios destinados à avaliação e reconhecimento (atesto) dos benefícios 

pelas instâncias de aprovação da gestão foram encaminhados em novembro/2021, por 

meio de Relatórios de Benefícios Preliminares, permanecendo a UAIG no aguardo do 

retorno dessas informações para poder efetivar os Benefícios Financeiros e Não 

Financeiros a partir da formalização do reconhecimento dos membros da Gestão 

Superior, havendo a previsão normativa de reconhecimento dos benefícios decorrentes 

da atuação da UAIG em até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da implementação plena 

das ações recomendadas.    
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Até o momento da emissão desse relatório, a posição do reconhecimento pela 

Gestão Superior e demais situações previstas na Sistemática constam no Quadro 04, 

abaixo, no qual pode ser identificado o percentual de 79,54% (setenta e nove vírgula 

cinquenta e quatro porcento) de reconhecimento dos Benefícios Não Financeiros 

(Efetivo/Potencial). Para os Benefícios Financeiros o percentual de reconhecimento pela 

Gestão Superior foi de 1,62% (um viígula sessenta e dois porcento), cabendo destacar 

que consta em litígio nas instâncias legais cabíveis o valor de R$ 4.195.404,24 (quatro 

milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), correspondendo a 45,15% (quarenta e cinco vírgula quinze porcento) do total 

dos valores potenciais dos Benefícios Financeiros identificados.   

Quadro 04 – Posição consolidada dos benefícios financeiros e não financeiros apurados e 

reconhecidos pela Gestão Superior no exercício de 2021 

Contabilização dos Benefícios no Exercício de 2021 

Unidade 

Organizacional 

Benefício Não 

Financeiro 

Potencial 

Benefício Não 

Financeiro 

Efetivado 

Benefício 

Financeiro 

Potencial 

Benefício 

Financeiro 

Efetivado 

Presidência  11 11 R$ 0,00 R$ 0,00 

Diretoria de 

Tecnologia e 

Operações  

06 Em apuração R$ 4.195.404,24 

Processo em 

Litígio – Não 

apurado 

Diretoria de 

Desenvolvimento 

e Serviço 

03 Em apuração R$ 0,00 R$ 0,00 

Diretoria de 

Relacionamento 

e Negócio 

01 01 R$ 0,00 R$ 0,00 

Diretoria de 

Administração e 

Pessoas 

12 12 R$ 5.095.601,62 R$ 151.107,37 

Diretoria de 

Governança 

Corporativa e 

Jurídica 

09 09 R$ 0,00 R$ 0,00 

PREVDATA 02 02 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL 44 35 R$ 9.291.005,86 R$ 151.107,37 
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Para os 4 (quatro) Benefícios Financeiros foi apurado o montante de R$ 

9.291.005,86 (nove milhões, duzentos e noventa e um mil e cinco reais e oitenta e seis 

centavos) alcançando as subcategorias de “Gastos evitados”  ou “Valores recuperados”, 

em relação aos demais 44 (quarenta e quatro) Benefícios Não Financeiros, esses 

alcançam as subcategorias “Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos 

e de implementação de controles internos”, “Outra medida estruturante de 

aperfeiçoamento dos programas/processos”, “Medida de aperfeiçoamento da 

transparência” e “Medida de promoção de sustentabilidade ambiental”.   

Todas as categorias e subcategorias utilizadas por essa sistemática constam na 

Instrução Normativa SFC/CGU n° 10, de 28 de abril de 2020, e conforme previsto na 

referida IN, tem o objetivo de permitir as ações de comparabilidade entre as atuações 

das UAIG no ambiente Governamental Brasileiro, a partir das ações dos Órgãos de 

Controle Interno (CGU) e Externo (TCU).    

11. Informe sobre os resultados do Programa de Gestão e 

Melhoria da Qualidade - PGMQ 

(Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27/08/2021)  

No ciclo do PGMQ 2021 a Auditoria Interna seguiu integralmente o disposto na 

Instrução Normativa SFC Nº. 03, de 09 de junho de 2017, conforme detalhamento 

constante no item 3.5 - GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE, desenvolvendo ações 

para realizar as avaliações internas a partir da obtenção das avaliações sobre o 

Monitoramento Contínuo, realizado junto à equipe da UAIG; das Percepções Pontuais, 

obtidas junto às Áreas Gestoras e as avaliações de Percepção Ampla, obtidas junto à Alta 

Administração. No contexto da Dataprev, foram solicitadas avaliações da Diretoria 

Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria 

Estatutário.  

Conforme previsto na IN/SFC Nº 03/2017, as avaliações de Percepção Pontual 

(Gestores) e Percepção Ampla (Alta Gestão) foram disponibilizadas na solução 

corporativa para a realização de pesquisas e respondidas de forma anônima pelas 2 

(duas) instâncias.  

No âmbito do Monitoramento Contínuo, foram selecionados 9 (nove) trabalhos 

de auditoria concluídos no exercício de 2021 e disponibilizadas avaliações para os 

integrantes da UAIG, considerando as etapas de Planejamento, Execução, Comunicação 

dos Resultados e Monitoramento, conforme previsto na IN SFC 03. 
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Quadro 05 – Conjunto das auditorias selecionadas para o Ciclo do PGMQ 2021 

AUDITORIA Conclusão 

002/2021 - Avaliar o processo de gerenciamento de incidentes. 17/06/2021 

004/2021 - Auditoria nas diretrizes de benefícios de assistência 

saúde aos empregados de 2020 (Resolução CGPAR nº 23/2018. 

11/06/2021 

005/2021 - Exame de atos de admissão e seleção de pessoal 

referente ao exercício de 2020. 

06/08/2021 

007/2021 - Avaliar o processo de Gerenciamento de Acessos. 09/09/2021 

009/2021 - Auditoria no formalismo e gestão do contrato entre o 

Ministério da Cidadania e a Dataprev. 

22/09/2021 

011/2021 - Avaliação da conformidade do Relatório de Gestão e 

Processo de Prestação de Contas de 2020. 

17/05/2021 

019/2021 - Processo Contas a Pagar. 10/09/2021 

022/2021 - Auditoria na gestão de controles internos - Comissão 

Especial de Apoio a Processos e Projetos Estratégicos - Res. 

3677/2018. 

09/09/2021 

 

023/2021 - Auditoria na Apuração Fiscal abril – maio/2021. 06/07/2021 

 

Pelos integrantes da UAIG foram registradas 312 (trezentos e doze) respostas, 

pelos gestores das Áreas Auditadas (Percepção Pontual) foram registradas 32 (trinta e 

duas) respostas e pelos integrantes da Alta Administração (Percepção Ampla) foram 

registradas 25 (vinte e cinco) respostas.  

Das respostas recebidas dos gestores das unidades auditadas, 65,63% (sessenta 

e cinco vírgula sessenta e três porcento) manifestaram concordância plena ou parcial 

pelas contribuições resultantes dos trabalhos de auditoria interna. O restante das 

respostas, 6,25% (seis vírgula vinte e cinco porcento) indicaram a discordância total, e 

28,12% (vinte e oito vírgula doze porcento) não souberam opinar, resultando em ações 

de oportunidades de melhoria, que serão implementadas até o final do exercício de 

2022.  

No que concerne às ações de melhorias implementadas no exercício 2021, 

resultantes das avaliações das percepções do ciclo PGMQ 2020, podemos destacar: 

• Realização de ações de capacitação para os membros da Equipe de Auditoria 

Interna, em especial, nas disciplinas de gestão de riscos e controles internos; 
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modelo de capacidade da auditoria interna (IA-CM); Novo Referencial Técnico 

da Auditoria Interna Governamental (MOT) e de contabilização de benefícios; 

• Implementação de indicadores de desempenho (eficácia e eficiência) no 

processo de auditoria interna, com aferição e reporte mensal; 

• Aperfeiçoamento e desenvolvimento de painéis gerenciais (BI), a fim de 

suportar as atividades de monitoramento da Auditoria Interna; 

• Captação de novos recursos (pessoas) para compor o quadro funcional da 

Auditoria Interna; 

• Institucionalização e publicação de instrumentos normativos, disciplinando e 

regulamentando os processos da Auditoria Interna. 

12. Avaliação do Nível de Maturidade segundo o IA-CM 

Utilizado pela Controladoria-Geral da União e considerado um modelo universal 

que mede a Capacidade da Auditoria Interna, com comparabilidade dos princípios, 

práticas e processos que podem ser aplicadas globalmente, o Modelo de Capacidade 

da Auditoria Interna para o Setor Público (IA-CM – Internal Audit Capability Model), 

desenvolvido pelo Instituto de Auditores Internos (IIA), tem por finalidade identificar os 

fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva no setor público, 

fornecendo um plano evolutivo para o seu desenvolvimento, de forma a atender às 

necessidades da organização e aos padrões profissionais aplicáveis à atividade de 

auditoria interna, reforçando a importância da auditoria interna para a eficiência e 

efetividade da Administração Pública.  

 O Modelo IA-CM pode ser considerado como uma ferramenta para avaliação e 

monitoramento da atividade de auditoria interna governamental, bem como uma 

ferramenta de planejamento estratégico para o desenvolvimento de uma auditoria 

interna efetiva, um conjunto de “melhores práticas” a serem observadas, um instrumento 

de promoção, comunicação e sensibilização sobre a auditoria interna aos tomadores de 

decisão.   

O modelo IA-CM é composto por 5 (cinco) níveis progressivos de capacidade, 

associados às práticas da organização, identificados como: 1-Inicial; 2-Infraestrutura; 3-

Integrado; 4-Gerenciado; 5-Otimizado. Cada nível de capacidade identifica 

Macroprocessos-chave (KPA – Key Performance Área) e atividades essenciais que serão 

implementadas/institucionalizadas nos 6 (seis) elementos (Serviços e papel da Auditoria 

Interna; Gerenciamento de pessoas; Práticas Profissionais; Desempenho e 

Accountability; Cultura e Relacionamento; Estrutura de Governança) de uma atividade 

de auditoria interna identificada no modelo, sendo o Nível 2 (INFRAESTRUTURA) 

constituído de 10 (dez)  KPAs  e 66 (sessenta e seis) Atividades Essenciais. 
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Durante o exercício de 2021 foi iniciado um diagnóstico dos 10 (dez) KPAs (Key-

Performance Area) relativos ao Nível 2 (Infraestrutura) do IA-CM (Internal Audit 

Capability Model for the Public Sector), a partir do sistema e-AUD, passando a constar 

como meta estratégica a emissão do relatório gerencial no 1º trimestre de 2022, com a 

geração das ações mitigadoras (road map) e realização de monitoramento das 

implementações para 5 (cinco) desses KPAs no exercício de 2022, a fim de propiciar o 

alcance do nível 2 do modelo IA-CM, no período de 2 (dois) anos. 

 13. Conclusões 

As ações da Auditoria Interna, no exercício de 2021, foram embasadas no 

compromisso de agregar valor à gestão da Empresa, no cumprimento da legislação 

aplicável à Administração Pública Federal, com foco na sua atuação orientativa e 

preventiva, além do alinhamento do escopo dos trabalhos com os resultados previstos 

no Plano de Ação da Empresa.   

A Auditoria Interna da Dataprev vem cumprindo suas obrigações legais de prestar 

serviços de qualidade e eficiência dentro das responsabilidades inerentes às suas 

funções de verificar, controlar e avaliar as atividades realizadas pela Empresa de forma a 

contribuir para o alcance dos objetivos e a execução do programas estratégicos e sociais 

do Governo Federal como, por exemplo, o auxílio emergencial, o processamento do 

pagamento mensal de benefícios previdenciários e o processamento do seguro-

desemprego. 

Das ações de controle realizadas em 2021 pela Auditoria Interna da Dataprev, 

destacam-se como relevantes, para mitigação de riscos e aperfeiçoamento de controles 

internos, a avaliação de processos relativos à implementação de recursos tecnológicos 

e modernização dos processos de trabalho, bem como a avaliação de processos de TIC 

estruturantes, que abarcam os ambientes de TIC, ativos de informação e serviços críticos 

da Dataprev, dentre eles: o processamento dos dados dos principais programas de 

assistência, renda e emprego do Governo Federal – Auxílio Emergencial, BEm e Lei Aldir 

Blanc. 

Como exemplos de processos de TIC estruturantes avaliados em 2021 podemos 

destacar: a gestão de riscos de segurança da informação, o gerenciamento de incidentes, 

o gerenciamento de acessos, o gerenciamento de capacidade, o gerenciamento de 

configuração, a gestão da conformidade tecnológica, a gestão e monitoramento 

contratual dos acordos de nível de serviço (ANS), a governança de segurança da 

informação, a gestão de riscos corporativos e controles internos, nos aspectos 

relacionados à capacidade estratégica, tática e operacional da Empresa, bem como de 

controles, pessoas, processos e tecnologias, de forma a manter suas operações em um 

nível aceitável, e salvaguardar os ativos de informação, a privacidade dos dados dos 
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cidadãos, a reputação da organização e suas atividades de valor agregado, que tem 

como finalidade última atender ao interesse público na promoção de ações para o 

aprimoramento e eficiência das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais 

relacionadas à previdência, economia, trabalho e emprego e desenvolvimento social. 

Em relação à governança, à gestão corporativa e à aferição do controle interno, a 

Auditoria Interna executou trabalhos de avaliação no que diz à conformidade dos 

normativos da empresa à Lei nº 13.303/2016, avaliação dos programas e atividades 

relacionadas à gestão de integridade, ao processo de prestação de contas e relatório de 

gestão, a confiabilidade do processo e registros das demonstrações financeiras, a 

gestão da transparência ativa e passiva, bem como na avalição da gestão de denúncias, 

contribuindo para o aprimoramento dos processos, que compõem o programa de 

governança corporativa da Empresa.  

A metodologia utilizada, proporcionou maior integração com as unidades 

auditadas, provendo oportunidade de ajustes tempestivos nas desconformidades 

identificadas, permitindo maior agilidade na adoção de medidas propostas e, por 

conseguinte, o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão. 

       Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 

__________________________________________ 

William Alves Bini 

Coordenador 

Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação – COQI 

 

 

__________________________________________ 

Paulo Cesar Lima Cid Junior 

Coordenador Geral 

Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU 

 

 

__________________________________________ 

Fabio Silva Vasconcelos   

Superintendente  

Superintendência de Auditoria Interna - SUAU  
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